מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ב2012 ,
מספר השאלון902 ,019204 :

ערבית
לבתי ספר עבריים
 2יחידות לימוד
(השלמה מיחידת לימוד אחת ל־ 3יחידות לימוד)

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
—
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת הפועל
—
		
— לשון העיתונות
פרק שני
סה"כ —
		

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :מילון מכל סוג שהוא.

ד.

הוראות מיוחדות:
( )1שאלון זה משמש מחברת בחינה .כתוב את כל תשובותיך בגוף השאלון במקומות
המיועדים לכך.
( )2כתוב את כל תשובותיך בעט בלבד .אסור להשתמש בטיפקס.
( )3כתוב בכתב יד ברור וקריא.
( )4לאחר סיום הבחינה וטרם מסירתה למשגיח ,בדוק אותה שנית.
( )5בתום הבחינה החזר את השאלון למשגיח.

 70נקודות
 30נקודות
 100נקודות

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
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השאלות
פרק ראשון — הבנת הנקרא וידיעת הפועל

( 70נקודות)

הבנת הנקרא ( 50נקודות)
קרא את הקטע שלפניך ,וענה על שבע שאלות :על שש מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  7נקודות),
ועל שאלה ( 8חובה) ( 8נקודות).

ت ََسلَّمَ المتحف البريطانيّ مُؤَ خَّ رًا هديّة من رجل أعمال بريطانيّ َ .وقَدْ َت َبرَّعَ رجل
)(2

األعمال بِمجموعة كاملة من  100لوحة للرسّ ام اإلسبانيّ

"بابلو بيكاسو" (פאבלו

()1

פיקסו)ُ ،يقَدَّ ُر ثَمَ نُهَ ا ِبأَكْ ثَر من مليون دوالر.
)(4

وقال مدير المتحف إنّ اللوحات َتعُو ُد إلى فترة حسّ اسة من حياة "بيكاسو" ٱلْمِ هْ ِنيَّة،
()2

َو َس َت ُك ُ
ون أوّل مجموعة لوحات للرسّ ام "بيكاسو" َي ْم ِل ُك َها متحف عا ّم في بريطانيا.
()3
)(6

()4

ِض اللوحات خالل فصل الصيف ٱلْمُ قْ بِل.
اف المدير أنّ المتحف سَ يَعْ ر ُ
َوأ ََض َ
()5

ومِنَ الجدير بالذكر أنّ اللوحات قَد رُسِ مَ ْت بين األعوام  ، 1937-1930ووصف
()6

)(8

"بيكاسو" هذه اللوحات ِب َأنَّهَ ا طَ رِيقَة لِمُ تَا َبعَة تَطَ وُّ ر َأ ْف َكا ِر ِه.

/המשך בעמוד /3
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-3ענה על שש מהשאלות ( 7-1לכל שאלה —  7נקודות).
ניקוד אינו נדרש כלל.

שים לב! קו קצר משמעו השלמה של מילה אחת בלבד; קו ארוך משמעו השלמה של יותר ממילה אחת.
בשאלות ( )1ו־ ( )6נדרשת השלמה של מילה אחת בכל מקום ריק.
.1

أجب بالعربية أو بالعبرية  /ענה בערבית או בעברית.

مَنْ َمنَحَ المتحف البريطانيّ لوحات "بيكاسو"؟

.2

"ص ِحيح" ("נכון") או "خَ طَ أ" ("לא נכון").
הקף במעגל את התשובה הנכונהَ :

النص مليون دوالر.
ثَمَ ن اللوحات المذكورة في ّ
َص ِحيح  /خَ طَ أ
.3

הקף במעגל את האות המציינת את התשובה הנכונה.

مَن َقبِلَ الهديّة؟
أ .رجل األعمال.
ب .ألمتحف البريطانيّ .
جـ .ألرسّ ام اإلسبانيّ .
.4

הקף במעגל את המילה הנכונה מבין כל זוג מילים שבסוגריים:

حساسة من
ت ُِشي ُر لوحات (ٱلْمُ ْت حَ ف  /ٱلرَّسَّ ام) "بيكاسو" إلى ( َأيَّام  /لَوْ حَ ة) ّ
حيا ِتهِ.

/המשך בעמוד /4
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לפניך שלושה משפטים ,א-ג ,המתבססים על הקטע בעמ' .2
א.
ב.
ג.

الصيف.
َض اللوحات في المتحف خالل فصل ّ
تُعْ ر ُ
لرسام "بيكاسو".
ت ََس َّل َم المتحف
البريطاني  100لوحة ِل ّ
ّ
النص.
رسم بيكاسو  100اللّوحات المذكورة في ّ

סדר את המשפטים לפי סדר התרחשותם (לא בהכרח לפי סדר הופעתם בקטע) .כתוב את
האותיות בלבד.

.6

ענה בערבית או בעברית.

.7

ْسخ الـجملة التي َتدُ ُّل على َأ َّن (העתק את המשפט אשר מעיד על כך ש):
إن َ

למי מתייחס הכינוי "هَ ا" במילה " ِب َأن ََّها" (שורה ?)8

السنوات .1937-1930
أفكار "بيكاسو" قد تط ّو ْ
رت خالل ّ

ענה על שאלה ( 8חובה) 8( .נקודות)
.8

השלם בעברית:
מנהל המוזאון הבריטי אמר שאוסף התמונות של פיקסו ,אשר נתרם למוזאון:
( )1מציין תקופה
( )2הוא אוסף התמונות הראשון של פיקסו ש
( )3יוצג לציבור במהלך
/המשך בעמוד /5

-5ידיעת הפועל
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( 20נקודות)

ענה על שאלה 		.9
.9

בקטע בעמוד  2מסומנות שש מילים במספרים (.)6(-)1
בחר בארבע מהמילים ,וכתוב בטבלה שלפניך את השורש ואת הבניין שלהן (את הבניין אפשר
לבטא במשקל או במספר).

(לכל מילה —  5נקודות; סה"כ —  20נקודות)
דוּ גמה:
המילה

השורש

ي َْجتَمِ عُونَ

جمع

הבניין

ِإ ْف َتعَلَ

8/

כתוב בטבלה את השורש ואת הבניין של ארבע המילים שבחרת.
המילה
()1

ُيقَدَّ ُر

()2

ت َُك ُ
ون

()3

اف
أ ََض َ

()4

مُقْ بِل

()5

رُسِ مَ ْت

()6

ُمتَا َبعَة

השורש

הבניין
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פרק שני — לשון העיתונות

( 30נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות ( 15-10לכל שאלה —  7 21נקודות).
ניקוד אינו נדרש כלל.
בשאלות  11-10יש להשלים את המילים החסרות במשפטים ,מתוך רשימת המילים שבמסגרת
למטה( .שים לב :ברשימה יש שתי מילים מיותרות).
.10

.11

يَستأنف وزير الداخليّة المناقشات حول
عدّ ة سفراء

عيّنت وزارة

عمّ ال النظافة في

.

لدى دول مختلفة في أوروبا.

רשימת מילים להשלמת המשפטים בשאלות :11-10

جُ دُ د

إضراب

بمناسبة

الخارجيّة

 .12כתוב משפט שיכלול את המילים האלה:

دت
أكّ ْ

البلديّات

َرئِيس الأْ َ رْكَ ان.

על המשפט לכלול שבע מילים לפחות.
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-7תרגם לערבית את המשפטים בשאלות .14-13

 .13דובר ראש הממשלה מצביע על חשיבות היחסים הדיפלומטיים עם מצרים.

 .14אנשים רבים חגגו ברחבי הארץ את שובו של החייל החטוף.

 .15תרגם לעברית את המודעה שלפניך.

				

مطلوب لجريدة "الصنّارة"

				

موظّ ف/ة لقسم اإلعالنات والتنسيق
َب إ ْت َقان اللغة العربيّة والعبريّة.
يُطْ ل ُ
األفضليّة ّ
لسكان "الناصرة"
إجباري
ّ
رخصة سياقة -
تفاصيل إضافيّة في مكتب الجريدة

ב ה צ ל ח ה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

